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Соловейка вже давно не чути,  
ліс убрався у нове вбрання . 
Тепла осінь у вікно нам стука  
І нагадує , що скоро вже зима.  
Пори року- дуже швидкоплинні,  
як літа, розтоплючи час , 
лине пісня в небі журавлина  
і за парту, дзвоник кличе нас.  
Бережімо і шануймо роки,  
що безжально пролітають повз... 
За вікном весну змінила осінь,  
А в душі у кожного любов, 
Радість від прожитих плідно років, 
Радість за своїх дітей . 
І як хочеться  
Найдовше нам лишити  
Хоча б осінь юності своєї.  
 

ПРИЙМІТЬ ВІТАННЯ ЗІ СВЯТОМ 

 

 

З повагою редакція газети 

 

     Вітаємо всіх Вас з цим визначним днем, адже знання є невід'ємною частиною 
виховного процесу будь-якої людини. Не має значення скільки років виповнило-
ся навчальному закладу, хтось тут навчався чи навчається досі, хтось працював 
чи працює, всі ми і кожен з нас пам'ятає коледж таким, як він був в його роки. 
Збуваються мрії МЛТК - студенти згодом своєю працею прославляють коледж, 
віддаючи сили, знання, отримані практичним досвідом вміння на справу розбудо-
ви держави, зміцнення її економічної могутності.  
     Зі святом коледже, зі святом кожного  з нас!  

 Шановні працівники Малинського лісотехнічного  
коледжу! 

    Малинська районна державна адміністрація сердечно вітає 
Вас з нагоди  85-річчя від дня заснування коледжу!Колектив 
коледжу зустрічає ювілей новими здобутками в освітянській 
діяльності,відкриттям нових спеціальностей, покращенням 
майстерності педагогів, оновленням кабінетів та лаборато-
рій. 
   Адміністрація та громадськість району висловлюють Вам 
щиру подяку за багаторічну сумлінну працю, бажають Вам 
невичерпної енергії, здійснення всіх ваших надій і сподівань, 
успішної реалізації планів і здобутків. Нехай наступні роки 

будуть сповнені натхненням, життєвою енергією, добром, злагодою та впев-
неністю в завтрашньому дні.                                       

З повагою випускник коледжу,голова Малинської районної державної  
адміністрації Г.В. Ободзинський 

      

 
 

*** 
Час невблаганний й швидкоплинний,  
Минає, ніби одна мить,  
Здається, ще недавно ми щасливі  
Навчалися, тепер навчаємо усіх. 
Шлях педагога дуже важкий,  
не кожен може ним пройти,  
лише у снах здається праця казкою,  
насправді ж, ми навчаємось й самі.  
Щоденні плани, інколи тривоги,  
зусилля наші нам дають плоди,  
як радо бачити  серед студентства  
педагогів,  
які до коледжу вертаються сюди. 
Здається , ще недавно вас навчали,  
Тепер, ви поряд із наставником своїм 
Все пам'ятаєте , 
що вам колись із досвідом вони передавали,   
тепер ви ділитесь вже досвідом своїм. 
Все це закон життя і часу швидкоплинність,  
Лише навчання й виховання- це стабільність. 
   

 
Вікторія Тимошенко (поезія викладача) 

Шановні викладачі, студенти, співробітники  
Малинського лісотехнічного коледжу! 

    Прийміть сердечні вітання з нагоди визначної дати – 
85-річчя від дня заснування навчального закладу. Від-
значення ювілейної дати – це глибокий аналіз пройде-
ного шляху, визначення нових напрямів підготовки 
фахівців для подальшого розвитку лісової галузі Украї-
ни. 
   Бажаю Вам міцного здоров’я, довголіття, творчої на-

снаги, нових здобутків на благо лісової галузі України. 
З повагою голова Державного агентства лісових ресурсів  

України В.М. Сівець 

                               Шановні колеги! 
  Щиро вітаю колектив та студентів Малинського лісо-
технічного коледжу з 85-річчям! .  
  Цей ювілей – ще одна приємна нагода відзначити ваш 
високий професіоналізм, інноваційні підходи та само-
віддану працю. 
   Прийміть найщиріші побажання здоров’я, щастя, до-
бробуту, нових успіхів у праці й навчанні всім праців-
никам, студентам та ветеранам коледжу, а випускни-
кам – добрими справами зміцнювати і підтримувати 
авторитет і славу навчального закладу в ім’я України, українського народу. 

                
             З повагою директор департаменту  вищої освіти Міністерства освіти і 

науки, молоді  та спорту України Ю.М. Коровайченко 
 

Шановні  колеги! 
     З осінніми щедрими днями приходить до Малинського лісо-
технічного коледжу чудовий ювілей – 85 років від дня засну-
вання! Не одне покоління фахівців лісового господарства під-
готував наш заклад. 
   Я горджуся нашими студентами – нинішніми і тими, які вже 
стали професіоналами. Вони гідно несуть ім’я випускників Ма-
линського лісотехнічного коледжу. І це вкотре підтверджує: 
щедрість сердець моїх колег посіяла плідні зерна справжньої 
професійності, доброзичливості, милосердя і любові. 
  Щиро вітаю студентів, випускників всіх років, колектив коле-
джу з 85-річчям навчального закладу. Бажаю вам і надалі плід-
ної професійної діяльності, невичерпності сил і завзяття, ро-
динного щастя та відмінного здоров’я.  

З повагою директор Малинського лісотехнічного коледжу,  
Ігор Дмитрович Іванюк 

Шановні друзі! 
     Щиро вітаю викладачів, співробітників та студентів з прекрасною 
ювілейною датою—85-річчям з дня заснування Малинського лісотех-
нічного коледжу. 
   За цими швидкоплинними літами криється нелегкий шлях утвер-
дження своїх принципів, пошуків і звернень, зростання та примно-
ження здобутків у підготовці висококваліфікованих кадрів для галузі 
лісового господарства. В ці урочисті дні сподіваюсь і вірю, що профе-
сіоналізм викладачів, бажання студентів нашого прекрасного коле-
джу принесе свої плоди, що ми подолаємо всі перешкоди і будемо ще 
більше працювати, щоб зробити нашу галузь ще багатшою, а держа-
ву — щасливішою. Нехай завжди зігріває вас тепло людської подяки, 

здоров'я Вам, наснаги, всього світлого у житті.                                                        
 

З повагою голова профспілки працівників МЛТК, 
 Венгель Світлана Михайлівна 



 

Євсієнко Ніна Григорівна в 1979 році, після закінчення лісогосподар-
ського факультету Української сільськогосподарської академії в місті 
Києві за направленням приїхала працювати в Малинський  лісотехні-
чний коледж викладачем спецдисциплін. Викладала дисципліни—
охорону праці і підсочку лісу. За період роботи в технікумі створила 
кабінет ―Охорона праці‖.  
    Постійно працювала над методичним забезпеченням дисциплін, 
отримала звання ― викладач-методист‖. Активно займалась виховною 
роботою. За період роботи випустила вісім академічних груп. Брала 
активну участь в громадському житті колективу закладу. Була люди-
ною працелюбною, товариською, весела вдачею, могла знайти спільну 
мову з колегами і студентами. Навіть після закінчення навчання бага-
то студентів звертались до неї за порадою. Ніна Григорівна могла б ще 
довго приносити користь суспільству, але тяжка хвороба забрала її з 
життя.   

   

Творіння природи досконаліші за творіння мистецтва. (Цицерон ) Добре бачить тільки серце, найголовнішого очам не видно. (Екзюпері)  

Галерея слави  
    Кажуть, коли народжується людина, на небі загорається 
яскрава зірка. Саме  така зірка, думаю, і спалахнула на небо-
схилі у день, коли прийшла у цей світ Ольга Радіоновна Яро-
щук.Чарівна дівчина (а красою Ольга Радіонівна виділялася 
серед інших) народилася творити добро для людей. Пам'я-
таю, як у далекому 1989—му я вперше переступила поріг біб-
ліотеки,куди прийшла працювати. Чарівною усмішкою ме-
не зустріла бібліотекар Ярощук О.Р., якою вона щодня зу-
стрічала кожного відвідувача бібліотеки.  
     Майже все життя віддала Ольга Радіонівна коледжу, випу-
скницею якого була. Працювала секретарем навчальної час-
тини, завідувачем архівом, і більше чверті століття—
бібліотекарем. Саме тут знайшла своє покликання, бо вона вміла вислухати , допомо-
гти за покликом душі. І йшли в бібліотеку відвідувачі не тільки за книгою, а й за по-
радою, інколи, й за співчуттям. Її наполегливість, працелюбність, порядність вітали у 
колективі. І сьогодні, коли злітаються з усіх-усюд на зустріч до рідного коледжу випу-
скники, обов'язково згадують доброго, мудрого бібліотекаря, який був ніби візитів-
кою навчального закладу—за й чуйне серце, відданість своїй справі, бажання допомо-
гти кожному. Я пам'ятаю свою колегу, наставника—енергійною, вимогливою, відпо-
відальною, сердечною, наполегливою в роботі.  
   Жорстока смерть забрала чарівну жінку у розквіті сил. Але зоря й на небосхилі не 
згасла. Вірю, що вона просто розбилась на тисячі дрібних частинок, які назавжди 
ввійшли в серця рідних, друзів, колег доброю світлою пам'яттю про Ольгу Радіонівну 
Ярощук. 

 

     З 1971 року по 2010 рік в Малинському лісотехнікумі  працювала 
викладачем спецдисциплін Фещенко Людмила Павлівна. Вона до 
цього закінчила Малинський лісотехнічний технікум із відзнакою і 
Українську сільськогосподарську академію, лісогосподарський  
факультет. За час роботи в технікумі, нині коледжі, Людмила Павлі-
вна читала спецдисципліни: підсочку лісу, лісівництво і лісова так-
сація. Створила кабінет з лісівництва і лісовоїтаксації. Давала ґрун-
товні знання студентам. Дружелюбна, енергійна, весела людина. 
Вміла знайти підхід до будь-якого студента. Активно займалась вихо-
вною роботою. За час роботи в коледжі випустила до десяти груп.  З 
2010 року знаходиться на заслуженому відпочинку. 

 

   Помітний слід в історії Малинського лісотехнічного коледжу залишила сім'я Лав-
риненків. З'явились вони в лісотехнікумі  (на той час назва навчального закладу) у 
1974 році. До цього часу сім'я жила і працювала в Киргизстаті, куди був направле-
ний на роботу навчальним закладом батько і де Григорій Васильович вісімнадцять 
років працював в лісовому господарстві. Маючи великий досвід роботи в лісовому 
господарстві і будучи людиною розумною і творчою, він згодом став завідуючим ре-
спубліканським методичним кабінетом при Малинському лісотехнікумі, а потім і за-
ступником директора з навчальної частини. За час своєї роботи в технікумі він зро-
бив багато для поповнення матеріальної бази, особливо для спеціальності 
―Технологія лісозаготівель‖. Багато зробив для методичного забезпечення техніку-
му. Дружина його, Лавриненко Марія Федорівна, довгий час викладала французьку 
мову в технікумі і одночасно була методистом навчального закладу.  

Ода колледжу—роздум  

    Маленькі, затишні куточки нашої па-
м'яті, такі близькі і рідні, звичні і при-
вітні, місця де можна відпочити ду-
шею. 
   Так—це коледж. Адже саме тут, у зати-
шному дворику нашого життя, ми по-
чуваємося надзвичайно комфортно. І 
це не дивно, адже тут колиска казкової 
країни, де всі мрії — це реальність.  
   Саме тут ми , вже дорослі, можемо ук-
ритись від усіх буденних тривог, захис-
титися від шквалів зустрічних вітрів. 
Цей чудовий куточок землі зберігає 
краплини за краплиною найдорогоцін-
ніші події життя багатьох поколінь сво-
їх випускників. 
    І скільки б не минуло років жоден із 
нас не взмозі викреслити із своєї пам'я-
ті ці місця, що об'єднують багатьох. 
    Мені здається, що саме ми були най-
кращими. Адже перлинки є  у кожному 
морі. І хоч вони зовсім малесенькі, але 
виблискують надзвичайною чистотою, 
вони таємничо—загадкові, бо відкрива-
ються далеко не кожному. Ми були 
найкращими у своєму життєвому опти-
мізмі. 
    Ми завжди могли відстояти власну 
думку,гідність. Молоді, відверті, впев-
нені.  
   І сьогодні, з вершини своїх 45, нам ду-
же хочеться зазирнути туди, у далекий  
1982.   тоді ми були цікавими першоку-
рсниками, які тільки переступили по-
ріг коледжу.  
   Юність—це чарівна, безтурботна краї-
на. Але кожен із нас може побувати у 
ній лише раз. З часом стежина у цю 
країну заростає дорослими проблема-
ми. На карті ми її ніколи не знайдемо. І 
тільки приємні спогади знову і знову 
можуть повернути нас туди.  
    Саме коледж, у свій час, благословив 
усіх нас неспокоєм за нашу долю висо-
ку, поглядом у майбутнє тривожним. 
Саме він боронив від лиха молитвою  

щирою, нелукавою, на прощення щед-
рою; освятив наші помисли незрадли-
вою вірою у людей, у добро. Благословив 
нас росами на вічному спориші, щоб не 
боялися стати на них ногами босими. 
Може від цілющої прохолоди здригнеть-
ся, прокинеться щось забуте; може дощі 
сонячно-блакитні відмиють сумління на-
ше від скверни. Щоб повернулися наші 
погляди від далеких примарних висот до  
тих, хто йде поруч, хто потребує наших 
очей і плеча. Він благословив нас святою 
маминою сльозою, що її ми помітили, 
якраз на той час відвернувшись ненав-
мисне. І та сльоза виблискувала серед те-
мної ночі невдач, породжуючи ридання-
плач, що душу очищає. 
    Благословив нас зеленим яблуком на-
шої юності, що було символом заборони, 
цеглиною світобудови, щабелем, що під-
німав до розуміння істини. 
   І коли безвихідь наступила жорстокою 
ногою на горло, ми дотягувались рукою, 
заплющивши очі, до того далекого зеле-
ного яблука і його кислинка до тями нас 
вертала. 
     Коледже, ти благословив нас дзвоном 
бджоли,- бджоли, що будила на твоєму 
широкому подвір'ї обтяжені цвітом ли-
пи. А ці липи зустрічали нас із невдалих, 
тоді ще доріг, плескаючи у зелені долоні, 
даруючи мед, що був таким невтолено-
солодким. Гіркоти ані краплі не принес-
ла нам мудра бджола. 
     Ну от і все… 
 
Р.S. Одного разу письменника запитали: 
―Які люди найпотрібніші на Землі?‖ І 
він, не задумуючись, переконливо відпо-
вів: ―На Землі потрібні всі люди, не пот-
рібних людей не буває. А найголовніший 
талант—талант людяності. ‖  І це правда. 
Адже  тоді вам у житті буде добре і поруч 
із вами буде тепло, комфортно і затишно 
людям.  

 
 
 



 

О скільки у природи немудро-мудрих літер! О скільки у людини невміння прочитать... 
     П. Тичина 

Скільки років землі — і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна! ( Л. Костенко) 

Cьогодення коледжу 

НЕ ПРОСТО ЮВІЛЕЙ 

     

    Золотий фонд є в кожної держави – у золоті, валюті, корисних копа-
линах, цінних паперах. 
   «Золотий фонд коледжу» - це його викладачі та працівники, ті що 
працювали не покладаючи рук, ті що несли дітям від покоління до по-
коління своє серце, душу і розум. Це ті, чиї імена золотими буквами 
закарбовані в книзі історії нашого коледжу. Серед них і Роюк Аеліта 
Василівна. 
   У 1968 році вступила до сільгоспакадемії на лісогосподарський факу-
льтет в Києві. Закінчивши його в 1973 році , чотири роки за призна-
ченням працювала на виробництві, а потім вся її трудова діяльність 
пов'язана з педагогічною роботою в Малинському лісотехнічному ко-
леджі. 
   І ось в цьому році виповнюється ювілей - 35 років, як Аеліта Василівна виховує і  
навчає студентів. Сумлінно виконує свій професійний обов’язок, веде у світ пізнання 
студентів, закладає у їхні душі моральні принципи громадянина й патріота, незважа-
ючи на всі складнощі. 
    Скількох молодих громадян Аеліта Василівна навчила розумному, доброму і вічно-
му! Зараз вони працюють по всій Україні та за її межами. Також багато випускників 
працює і в нашому колективі. Роюк А.В. пишається своїми випускниками тим, що 
присвятила життя коледжу, науці та студентам. 
   

ва тим, що це не 
просто ведення  
присадибного гос-
подарства, а ціле 
мистецтво! Завдяки 
ландшафтному ди-
зайну – ідеальному 
способу зробити 
ділянку привабли-
вою, виразити себе, 
стан своєї душі че-
рез ті рослини і де-
рева, які вибрали 
саме ми. Ми пам'я-
тайли, що простота, 
зручність і практич-
ність - ось основні 
складові ланд-
шафтного дизайну.  
   Спільними зусил-
лями студентського 
колективу та зусил-
лями всіх працівни-
ків навчального за-
кладу було приведе-
но територію до 
свята. За період під-
готовки до святку-
вання відремонто-
вано більшу части-
ну навчальних при-
міщень, введено в 
експлуатацію ново-
збудовану лазню, 
перенесено до ново-
го приміщення 
―Зразковий істори-
ко-краєзнавчий му-
зей природи і побу-
ту Полісся‖, відрес-
тавровано фонтан 
та закладено ―Еко-
логічну стежку‖, по-
чато будівництво 
―Музею під відкри-
тим небом‖ на тери-
торії МЛТК.  Було 
прикрашено та озе-
ленено навчальні 
корпуси, їдальню, 
актову залу.  
  
 

    Швидко плине час, позаду залишилися роки навчання в лісовому технікумі. На-
вчальний заклад не тільки дав путівку в життя, а й 
допоміг поєднати долі Анатолію Борисовичу і Світла-
ні Миколаївні. 
   З 1977 року починається трудова діяльність родини 
в Малинському лісотехнічному технікумі. Спочатку 
Анатолій Борисович Пастух працював інструктором 
виробничого навчання, згодом, здобувши фах інже-
нера л/г, викладачем механізації лісового господарс-
тва. Педагогічний стаж – 35 років. Протягом трудової 
діяльності одночасно був і керівником груп. Випуск-
ники та колеги знають і шанують Анатолія Борисо-
вича, як чуйну і доброзичливу людину, ініціативного 
організатора, досвідченого та ерудованого фахівця. 
Пастух Анатолій Борисович відмінник лісового гос-

подарства, тричі нагороджений Почесними грамотами Державного агентства лісо-
вих ресурсів; двічі - цінними подарунками. 
     Завжди поруч була Світлана Миколаївна (працює лаборантом у МЛТК). Разом ви-
ростили і виховали двох прекрасних доньок, які також закінчили Малинський лісо-
технічний коледж, здобули вищу освіту (за спеціальністю ―Лісове господарство‖). 
Старша донька Юлія, закінчила аспірантуру і здобула звання кандидата сільського-
сподарських наук. Працює у ―Київзеленбуді‖. Ірина, після закінчення НАУ, пішла 
по маминій стежині і працює разом з чоловіком в експедиції лісовпорядкувального 
підприємства ―Ліспроект‖. Анатолій Борисович і Світлана Миколаївна йдуть по 
життю із честю та залишають вагомий спадок.  
Вчитель. Наставник. Професіонал. 
   Так пройшла 35-річна трудова діяльність Анатолія Борисовича Пастуха, людини, 
яка високо цінує свою професію, не розлучаючись з нею все життя. Скоріше за все, 
дякуючи таким простим, відданим улюбленій справі людям шумлять українські лі-
си, а набуті знання і досвід переходять з покоління до покоління. 
 

Завжди добросовісно ставилася до своїх обов'язків. Була людиною твор-
чою—до якоїсь визначної події могла написати вірша.  
   Дочка, Лавриненко Тамара Григорівна, після закінчення школи, про-
довжила справу батька. Спочатку,вступила до лісотехнікуму, який закін-
чила з відзнакою, а потім і в Українську сільськогосподарську академію, 
на лісогосподарський факультет. Після цього деякий час працювала в 
Словечанському держлісгоспі, а з 1993 року працювала в Малинському 
лісотехнікумі, спочатку лаборантом, а потім викладачем спецдисцип-
лін. Викладала лісокористування, побачене використання деревини. 
Скромна, добросовісна людина. В лісотехнікумі займалась також вихов-
ною роботою—була класним керівником і за час роботи випустила декі-

лька груп. У 2010 році пішла на заслужений відпочинок. 
 

    85 –річчя – визначна дата для нашого навчально-
го закладу.  
 Ландшафтний дизайн – це роботи із благоустрою 
садово-паркових насаджень, присадибної ділянки 
із застосуванням малих архітектурних форм, гірок. 
Ландшафтний дизайн відрізняється від садівницт- 



 

Все на землі, все треба берегти – і птаха й звіра, і оту рослину, 
Не чванься тим, що цар природи ти –бо врешті, ти його частинка. (Б.Лепкий) 

Нам є на кого рівнятись 

Природо! Ти – наш другий дім, колиско мила, берегине славна. 
Щоб нам у ньому затишно було,зусиль прикласти треба нам немало. 

 
    Наразі щиро вітаю викладачів, студентів, випускників МЛТК з прекрасною юві-
лейною датою – 85-річчям. Від усієї душі зичу міцного здоров’я , щастя, нових твор-
чих звершень та подальшого процвітання”. 
 
Я, Радчук Олена Вікторівна закінчила Малинську ЗОШ №3. В 2009р., вступила до 
Малинського лісотехнічного коледжу на спеціальність «Оброблювання деревини». 
Зараз навчаюсь на четвертому курсі в 47 групі. Переконалась, що майбутню профе-
сію вибрала правильно.  

 
Єроменко Андрій Юрійович,  

народився 14 грудня 1992 року, студент 45 групи. 
―Хочу побажати нашому коледжу в день його 85-річчя, успіхів у подальшій його ро-
боті,підвищення його акредитаційного рівня, збільшення кількості студентів та хо-
роших спеціалістів, збільшення кількості спеціальностей, покращення навчального 
обладнання, терпіння і здоров'я викладачам та наснаги усім студентам‖. 

 
Я, Мартиненко Ольга Анатоліївна закінчила Слобідську ЗОШ. В 2009р., та вступила 
до Малинського лісотехнічного коледжу на спеціальність «Оброблювання дереви-
ни» . Зараз навчаюсь на четвертому курсі в 47 групі. Надіюсь успішно закінчити ко-
ледж. Впевнена ,що майбутню професію вибрала правильно. 

 
Нестерчук Віталій Юрійович (30.12.1992 року народження),  

студент 45 групи. 
―Наш коледж має велику і славну історію, він випустив багато кваліфікованих спе-
ціалістів, які працюють по всій країні і несуть славу про нього. Сьогодні йому випов-
нюється 85 років, але це поки що початок.  
    В день його народження я бажаю  процвітання ще на багато-багато років, щоб ви-
пускники ніколи не забували, де вони навчались і завжди  приїжджали у гості. Сту-
дентам, які навчаються зараз я бажаю успіхів у навчанні, викладачам—терпіння у їх 
нелегкій справі!‖ 
 
Я, Войт Олег Сергійович закінчив Будоворобіївську ЗОШ. В 2009р.,вступив до Ма-
линського лісотехнічного коледжу на спеціальність «Оброблювання деревини». За-
раз навчаюсь на четвертому курсі в 47 групі. Я впевнений, що майбутню професію 
вибрав правильно. 

 
Лясковець Леся Василівна. 

Народилася 15.11.1992 року в селі Остки Рівненської області. Після закінчення шко-
ли вдало здала іспити одночасно на два факультети  Малинського лісотехнічного ко-
леджу: «Бухгалтерський облік» та «Лісове господарство». За час навчання в коледжі 
багато нового дізналася для себе. Поступила на два факультети,які потрібні в житті, 
тому що в житті, як на довгій ниві… Маючи нагоду хотілося б привітати наш рідний 
навчальний заклад з його ювілеєм! 

Бажаю Вам світанкової долі, 
Краси від ромашок у полі, 
Від неба – його доброти, 

Від сонця – його теплоти! 
Хай в кожному році на кожному кроці 

Щастя Вас зустріча! 
Хай збудуться мрії і сни голубії  

Хай буде приємним життя!!! 
Всього найкращого! 

Прийміть найщиріші вітання! 
 
Я, Мороз Ірина Олегівна закінчила Малинську ЗОШ №5. В 2009р., вступила до Ма-
линського лісотехнічного коледжу на спеціальність «Оброблювання деревини». 
Провчилась 3 роки, переконалась що вибрала майбутню професію  правильно. За-
раз навчаюсь на четвертому курсі в 47 групі, і надіюсь успішно закінчити коледж.  
Я, Мурга Світлана Вікторівна закінчила Малинську ЗОШ №3. В 2009р., вступила до 
Малинського лісотехнічного коледжу на спеціальність «Лісове господарство». Зараз 
навчаюсь на четвертому курсі в 43 групі.  Впевнена , що майбутню професію вибра-
ла правильно, надіюсь успішно завершити навчання. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

    Час минає невпинно, і ось нашому коледжу вже цілих 85 років! Це надзвичайно 
визначна дата. За всі ці роки багато що змінилося: назва навчального закладу, кор-
пуси та аудиторії для лекційних і практичних занять, педагогічний колектив… Та, 
звичайно,    змінилися вже безліч поколінь студентів. 
    З нагоди 85-річчя від імені всього студентства нашого закладу хочу привітати всіх 
викладачів працівників нашого коледжу його студентів та випускників і побажа-
ти  Вам міцного здоров'я, невтомного творчого пошуку, успіхів у всіх починаннях, 
щоденних справах, сміливих планах і сподіваннях. Хай Вас підтримують та нади-
хають рідні люди, розуміють і допомагають колеги, минають Вас негаразди та непо-
розуміння. Хай доля збагачує життєвою мудрістю, енергією, натхненням  і радістю 
сьогодення. 
    Невичерпної наснаги Вам у професійній діяльності на благо незалежної України, 
добробуту й родинного затишку.      
 Ми студенти завжди зберігали та множили славні традиції коледжу. Щорічно з на-
шого закладу виходять випускники різних спеціальностей і серед них наша гор-
дість, відмінники які отримають червоні дипломи. 
    Цей навчальний рік не стане виключенням і ми очікуємо на нові червоні дипло-
ми їх буде 17. Це студенти 45 групи – Єроменко Андрій, Нестерчук Віталій, Ляско-
вець Леся, 43 групи- Романчук Вадим, Прохоренко Ольга, Мурга Світлана, Яценко 
Тарас, Берко Вікторія, Прохоренко Ольга, 47 групи– Войт Олег, Мороз Ірина, Рад-

чук Олена, Шпакович 
Олександр , 30 групи– 
Вербило Юлія, Калуж-
ських Наталія, Коваль-
чук Валентина, 41 гру-
пи—Козловець Олег, 
які своїм відношенням 
до теоретичних та 
практичних занять до-
вели, що сучасна мо-
лодь прагне стати висо-
кокваліфівованими та 
конкурентноспрямож-
ними спе-ціалістами 
народного господарста 
України.  
 
Я, Шпакович Олек-
сандр Сергійович за-
кінчив Малинську 
ЗОШ №3. В 2009р., 
вступив до Малинсько-
го лісотехнічного коле-

джу на спеціальність «Оброблювання деревини» . Зараз навчаюсь на четвертому ку-
рсі в 47 групі. Впевнений ,що майбутню професію вибрав правильно, надіюсь успі-
шно завершити навчання. 
 

Козловець Олег Олександрович (01.08.1993 р. народження),  
студент 41 групи, староста. 

     ―Я пишаюся тим, що навчаюся в стінах МЛТК, а також є продовжувачем родинної 
династії щодо навчання в цьому закладі. 
    Твердо вірю в те, що моє навчання не закінчиться, коли завершу коледж. Адже ос-
новна ціль людини – це стати самим собою, постійно розвиватися та рухатися впе-
ред. На нас чекають нові випробування, але вірю, що знання , які отримав у МЛТК, 
допоможуть здолати будь-які труднощі. Хочеться вірити, що кожен з нас досягне 
професійного успіху, підкорюватиме нові вершини, здобуде багато славних пере-
мог. 


